মিজান কাজজ চজে যেজে মকছুক্ষন বাড়ীিয় অকারজে হাাঁটাহাাঁটি করে জুজেখা। রান্না
করবার দরকার যনই। মিজান আজের মদন রাজে অজনক রান্না কজরজে। মদন দুজয়ক ভাজো
ভাজবই চজে োজব। যটমেমভশন যদখজেও ইচ্ছা করজে না। মিজান যদশী চযাজনে মনজয়জে
মকন্তু যটমেমভশন যদখার যেিন আগ্রহ যনই জুজেখার। িন েখন অমির থাজক েখন ওসব
ভাজো োজে না। বাইজর যবমরজয় জঙ্গজের মদক যথজক যেঁজট আসজব মকনা ভাবে একবার।
পজর মসদ্ধান্ত পাল্টাে। আজ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা। দুপুজরর পজর েরিটা বাড়জে েখন োওয়া
োজব। জানাো মদজয় বাইজর োমকজয় ডােরজক চারমদজক আঁমেপাাঁমে কজর খ াঁজে। যস
মকিংবা োর দুই বাচ্চার কাউজকই যদখা যেে না। হয়ে অন্যমদজক খাবার খ াঁজজে যেজে।
কাে পরশু আবার চজে আসজব। য ানটার মদজক োকাে। কাউজক য ান করজব? কাজক?
কাউজক য ান কজর দুইটা কথা বোর িে িানুষ োর যনই। মিজান োড়া। মকন্তু মিজান
মনজজই সারামদজন মবশবার য ান করজে। োোড়া অম জস যস কখন কাজ করজে মকিংবা
কখন যকান গুরুত্বপূে ণ মিটিজে আজে, জুজেখা মক কজর জানজব? অসিজয় য ান কজর হয়ে
আজরাও মবরক্ত করজব।
খামনকটা আনিজন যদােোয় উজঠ এজো জুজেখা। গুটি গুটি কজর ওর যশাবার ঘজরর
পাজশর একটা বন্ধ দরজার সািজন মেজয় থিজক দাাঁড়াে। মিজান োজক মনজজর যথজক মকছু
বজে মন মকন্তু এই বাড়ীজে আসা অবমি জুজেখা েক্ষয কজরজে, এই কািরাটা সব সিয়
বন্ধ থাজক। মিজান মনজজ যসখাজন কখন য াজক না। জুজেখাজক যেজে িানা কজর মন।
মকন্তু জুজেখা জাজন মিজান চায় না যস ঐ কািরায় ঢুকুক। যকৌতুহজের বশবমেণ হজয়
একবার যস দরজার হ্যজন্ডে ঘুমরজয় পরীক্ষা কজরমেে। দরজা যখাজে মন। োো বদ্ধ।
মিজানজক যস মকছু মজজেস কজর মন মকন্তু িজরই মনজয়মেে এখাজনই নায়োর সব
মজমনষপত্র যরজখজে মিজান, জুজেখার দৃমির বাইজর।
েমদও জাজন দরজাটা োোবন্ধ, োরপরও হ্যাজন্ডে ঘুমরজয় আজরকবার যচিা করে। খল্ল
না। একটু ভাবে। চামবটা যকাথায় থাকজে পাজর? মিজাজনর মরমডিং রুজি একটা ড্রয়াজরর
িজে অজনক চামব রাখা আজে, ঘর যোোজে মেজয় যদজখজে যস। একবার যচিা কজর
যদখজব? মিজান যটর যপজে মক খব রাে করজব? একটু মিিা িন্দ্ব কজর ঝ াঁমকটা যনবারই
মসদ্ধান্ত মনে। ড্রয়াজর অজনকগুজো চামব পাওয়া যেে। খব যবশী যচিা করজে হে না।
চার পাাঁচবার যচিা করজেই দরজা খজে যেে।
যভেজর পা মদজয়ই যথজি যেজে হে জুজেখাজক। এমেজয় োবার িে যকান পথ যনই। যবশ
বড়সড় একটা ঘর, যভেজরর মজমনষ পত্র সব মবশাে মবশাে চাদর মদজয় াকা। চাদজরর
উপর ধুো জজিজে। কেমদন এভাজব রাখা যক জাজন? নায়ো িারা যেজে প্রায় দু’ বের।
চাদরগুজো সব সমরজয় নীজচর মজমনষপত্রগুজো উন্মুক্ত করে জুজেখা। অবাক হবার পাো
োর। মকিং সাইজজর মবোনা যথজক শুরু কজর মবশাে যড্রসার, আরাি যকদারা, যড্রমসিং
যটমবে, কি কজর হজেও এক ডজন মবরাট সাইজজর বাক্স, কজয়ক শ’ বািংো েজের বই,
যিজয়জদর জুো, ব্যাে, কজয়ক ডজন মবশাে সাইজজর েমব, ইজজর, তেেমচত্র, আজরাও কে
মক! নায়োর প্রমেটি ব্যবহাে ণ বস্তু যবািহয় এই কািরায় বন্দী হজয় আজে। মবস্মজয়
হেবাক হজয় যচজয় থাজক জুজেখা। একজন মৃে িানুজষর মজমনজষর প্রমে োমকজয় থাকজে
অজনজকর হয়ে খারাপ োেজে পাজর, জুজেখার োেজে না। িানুজষর মৃতুযজক যস অন্যজদর

িে কজর যদজখ না। যস মবশ্বাস কজর িানুষ চজে যেজেও োর আত্মার একটা অিংশ পজড়
থাজক োর মপ্রয় িানুষজদরজক মঘজর। োর নানীবু োজক মশমখজয়জে। নায়ো মনশ্চয় আজও
োর মপ্রয় বস্তুগুজোর উপর নজর রাখজে। যেঁজচ থাকজে কে ভাজোজবজস যস োজদরজক
ব্যবহার কজরজে, োর মৃতুযর পর যসগুজোজক এিন কজর িয়ো চাদজরর নীজচ লুমকজয়
রাখার মক যকান যেৌমক্তকো আজে? যস ো হজে যদজব না।
অম স যথজক মকছুক্ষন পর পরই য ান কজর জুজেখার খবর যনয়াটা একটা অভযাজস
পমরেে হজচ্ছ মিজাজনর। োর প্রিান দুুঃমশ্চন্তা মনরাপত্তা মনজয়। মকন্তু জুজেখা িজন হয়
ব্যাপারটা পেন্দ করজে না। প্রায়ই যস য ান িজর না। ভজয়স যিইজে চজে োয়। পজর
কে ব্যাকও কজর না। মজজেস করজে বেজব যস মিজাজনর কাজজর সিয় য ান কজর
মবরক্ত করজে চায় না। মিজান োজক যবাঝাজেই পারজে না, য াজন োর কন্ঠ শুনজে যস
কেখামন স্বমি যবাি কজর। এজো বড় বাড়ী এবিং প্রাঙ্গজে একা থাকজেও জুজেখার িজে
যকান ভীমেজবাি আজে বজে িজন হয় না। গ্রাজি বড় হজয়জে। মদেন্ত মবস্তৃে সজের িাঠ,
অজপক্ষাকৃে মনজণনোয় যস হয়ে অভযি, মকন্তু বািংোজদশ এবিং এখাজন এই অজানা
অজচনা িান মক এক হে? জুজেখার ইিংজরজীজেও বুযেপমত্ত আজদৌ যনই। মকছু একটা
হজে যস োর সিস্যার কথা কাউজক বেজেও পারজব না। মিজান োজক নাইন-ওয়ানওয়ান কে কজর মকভাব পুমেজশর সাজথ যোোজোে করজে হয় মশমখজয়জে, মকন্তু
প্রজয়াজজনর সিয় জুজেখা আজদৌ যসটা করজে পারজব মকনা ো মনজয় মিজাজনর িজন
সজন্দহ আজে।
িাইক োজক অম জস য ান করে োজের সিয়। “সমর, মিজান। একটু শহজরর বাইজর
মেজয়মেোি। োজের ব্যবিা কজর য েব। মচন্তার মকছু যনই।”
মিজাজনর অবাক হবার পাো। “তুমি এর িজে আিার বাড়ীজে োওমন?”
“না। িমিয়ে মেজয়মেোি। আজ সকাজেই ম রোি। আিার সৎ যিজয়র বাচ্চা হজয়জে।
খব কজর যেজে বেে।”
“তুমি মশউর?” মিজান আবার জানজে চায়।
“একশ’ পাজস ণন্ট। যকন, মক হজয়জে?” এবার িাইজকর অবাক হবার পাো। “বাড়ীজে সব
ঠিক আজে যো?”
“োেটা যক যেন প্রায় পজনর-মবশ ফুট জঙ্গজের মদজক সমরজয় যরজখজে। আমি যভজবমেোি
হয়ে তুমি যকান একসিয় এজসমেজে।”
যহজস য েে িাইক। “একবার ঐ পজথ োবার সিয় োেটা আমি যদজখমে। আমি একা ঐ
োে এক ইমেও সরাজে পারব না। যকজট যকজট সরাজে হজব। তুমি মশওর োে সজর
যেজে? অজনক সিয় হঠাৎ যদজখ ঐরকি িজন হয়। তুষার সজর োবার পর সব মকছু
অন্যরকি যদখায়”।
শ্রাে করে মিজান। “তুমি এজেই যদখজব। কখন আসজব?”
“কাে সকাজে আমস? শমনবার। তুমি যো বাসায় থাকজব।”
সম্মমে জামনজয় য ান যরজখ মদে মিজান। োজের ব্যাপারটা োজক একটু মচন্তায় য জে
মদজয়জে। োর বামড়র সীিানার িজে এজস যক োে সমরজয় রাখজব? জুজেখাজক মজজেস

করজে হজব। যস মকছু যদজখজে মকনা। হয়ে ভুজে যেজে বেজে। েমদও এভাজব োর
সীিানার িজে কাজরা আসার প্রশ্নই ওজঠ না। োর অনুিমে ব্যামেজরজক যো নয়ই।
যদরী কজর োে করে জুজেখা। এিমনজে ঘজর শুজয় বজস কাটায় বজে খব একটা ক্ষুিা
োজেও না। োরপরও অে কজর খায়। নাহজে আবার মিজান যদখা োজব খব তহ তচ শুরু
কজর যদজব। জুজেখার সব ব্যাপাজর এজো যচাখ োর। ভােই োজে, আবার িাজঝ িাজঝ
একটু মবরক্তও োজে। সব মকছু মনজয় এজো খবদ ণারী করা মক ঠিক? মেনটার মদজক সািান্য
একটু যখজয় জঙ্গজের মদজক রওনা মদে জুজেখা। আজ বার বার বাইজর োমকজয়জে মকন্তু
ডােরজক যদজখমন। অন্য মদন দু’ একটা দে ছুট হমরে যদজখ। আজ োও যদজখ মন।
দমক্ষজের বাোজনর ফুে োেগুজো ের ের কজর বাড়জে। ওখাজন যেিন মকছু করবার
যনই। শুধু অজপক্ষার পাো এখন। ক’মদন বাজদই ফুজে ফুজে যেজয় োজব এোকাটা।
জুজেখার ের সয় না।
যস উত্তজরর পাজয় চো পথ িজর ঝন ণাটার মদজক রওনা যদয়। পুকুরটার পাশ কাটিজয়,
যঝাপঝাজড়র যভের মদজয় এমেজয় োওয়া মচকন পথটাজক অনুসরে কজর েভীরের
জঙ্গজের মদজক এমেজয় োয়। োর িজন আজে মিজান বজেমেে উত্তর মদজক কি কজর
হজেও িাইেখাজনক যকান বাড়ী ঘর যনই। জঙ্গজের কেটুকু োর সীিানার িজে মিজান
সঠিক জাজনও না। এমদজক যেজহতু যকউ থাজক না, সাজভ ণ করবার প্রজয়াজন কখন হয় মন।
চারমদজক নানান জাজের োেপাো, েম্বা েম্বা। অমিকািংশই জুজেখার অপমরমচে। সুজেরণ
আজো সরাসমর িাটি পেন্তণ যপৌাঁোয় না। চারমদজক স্যাাঁেস্যাাঁজে একটা ভাব। িাটির যসাাঁদা
েন্ধটা ভাজোই োজে জুজেখার। আজও শাড়ী পজর এজসজে। শাড়ীর েোটা মভজজে।
মভজুক। যভজা ভাবটাও ভােই োেজে। প্যান্ট শাট ণ পরজে যিাজটই ভাজো োজে না োর।
পাজয় জুো পরবার ব্যাপারটাও রপ্ত করজে পাজর মন। সারা জীবন স্যাজন্ডে পজর এজসজে।
যসই অভযাস ভাঙ্গাটা সহজ নয়। েোয় একটা হ্যান্ড ব্যাে অবশ্য ঝমেজয় এজসজে।
যিাবাইে য ানটাজক ব্যাজের িজে যরজখজে। মিজান য ান কজর োজক না যপজে আবার
ছুটাছুটি কজর বাড়ী ম জর আসজব। এজো ভজয় ভজয় থাজক যোকটা? জুজেখাজক মনজয় োর
ভয় পাবার যকান কারে যনই, এই সািান্য ব্যাপারটা যস যবাজঝ না।
পাজয় চো পথটা যেঁজক মেজয় পুকুরটার সীিানা বরাবর এমেজয় যেজে। মকছুদূর োবার পর
মবশাে একটা োজের পাজশ মেজয় থিজক দাাঁড়াে জুজেখা। কি কজর হজেও আমশ-নব্বই
ফুট েম্বা হজব োেটা। মবশাে কান্ড এবিং শাখা প্রশাখা যদজখ খামনকটা বট োজের িে
যদখায়। এই োেটা জুজেখা যচজন। ব্ল্যাক ওয়াে নাট। োড়ীজে কজর ঘুরজে ঘুরজে
যকাথাও যদজখমেে। মিজানজক প্রশ্ন কজর নািটা যজজন মনজয়জে। মিজাজনর এই ব্যাপাজর
োন খব ব্যাপক নয়, মকন্তু সািারে োেপাো গুজো যচজন। এমদজক অবশ্য নানা িরজের
যিপে োেই যবশী।
ব্ল্যাক ওয়াে নাট োেটার গুাঁমড়টা চওড়ায় েয়–সাে ফুজটর কি হজব না। িাটি যথজক ফুট
েজয়ক উপজর মেজয় মবশাে দুটি শাখায় মবভক্ত হজয় চারমদজক েমড়জয় পজড়জে। নতুন,
সবুজ পাোয় োেটাজক অপূব ণ সুন্দর োেজে। এক হাজে গুাঁমড়টাজক ছু াঁজয় চারমদজক একবার
চক্কর যদয় জুজেখা। যপেন মদজক একটা বড় সড় েেণ যদখে। হয়ে বাজ পজড়মেে।

যিাটামুটি েভীর। দুটি পুে ণ বয়স্ক িানুষ মদমব্য িজর োজব। মুচমক হাজস জুজেখা। োর
বাবার বাড়ীজেও পুকুজরর পাজড় একটা মবশাে আি োজের গুাঁমড়জে এিন একটা গুহা
মেে। কে মদন যস একাকী যসখাজন মেজয় লুমকজয় যথজকজে। িা আর নানীবু োজক খ াঁজজ
যবর কজর মনজয় যেজে। যভেজর উঁমক মদজয় িজন হে যভজা হজব, োরপরও মনজজজক
সািোজে পারে না। একটু কি কজর হজেও গুহার িজে ঢুজক, িাটিজে গুটিসুটি যিজর
বসে। ভােই োেজে। যোটজবোর কথা িজন পজড় োজচ্ছ। বড় হবার পর যসই আি
োেটাজে যস প্রায় কখনই োয় মন। োবার সুজোে হয় মন। অজনক মকছু ঘজট যেজে োর
জীবজন।

